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دادگاه بدوی حکم پرونده «ک.الف» را صادر کرد
حکم نخستین دادگاه «من هم»؛ اعدام!

شرق: تابستان سال ۱۳۹۹ بود که در پی سلسله افشاگری های برخی 
حســاب های توییتری، توجه ها به مردی جلب شد که به تجاوزهای 
سریالی متهم بود. در آن زمان جنبش روایتگری «می  تو» یا «من  هم» 
تازه به ایران رسیده بود و گروه های مختلفی درباره آن حرف می زدند. 
صحبت از افشاگری و روایتگری در خصوص تجاوز جنسی در فضای 
ایران کار ســاده ای نبود، امــا گروه زیادی از دختــران و زنان ایرانی با 
همه سختی هایی که در این مسیر وجود داشت، به میدان آمدند و از 
رنج های پنهان شان گفتند. طبیعتا واکنش جامعه به آن کامال پذیرنده 
و حمایتگرانه نبود. برخی به روایت ها شــک داشــتند و عده ای آن را 
در جهت تسویه حساب های شخصی می دانستند. گروهی بیان روایت 
توسط اکانت های ناشــناس را دلیلی بر دروغ بودن آن می دانستند و 
عده ای دیگــر آن را تنها راه برای روایتگــری در فضای ایران قلمداد 
می کردند. در میان همه این تجربه ها اما یک یا چند الگو برای پی بردن 
به اصالت روایت ها به دست آمد؛ از  جمله اینکه آیا روایت ها درباره هر 
نمونه  خاص یک الگوی مشخص دارد؟ آنچه را در پرونده «ک. الف» 
اتفاق افتاد شاید بتوان بهترین نمونه برای پی بردن به یک پرونده آزار 
در جریان روایتگری دانســت. موضوع شوکه کننده در پرونده این فرد، 
تعداد زیاد روایت ها بود. با اســتارت خوردن اولین روایت در توییتر در 

شــهریور ۱۳۹۹، موجی از روایت ها از گوشه و کنار منتشر شد. تا کنون 
هیچ عدد درستی از تعداد آزاردیده های «ک. الف» منتشر نشده است. 
پیش تر یک نماینده مجلس از ۳۰۰ مورد تجاوز در این پرونده ســخن 
گفت که بعدها پلیس آن را تأیید نکرد. با همه اینها، حداقل ۹ نفر از 
آزار دیده هــای «ک. الف» تصمیم گرفتند با اختیار وکیل علیه او اقامه 
دعوا کنند. فرایند دادرســی چیزی حدود دو سال به طول انجامید و 
ســرانجام روز شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ رأی بدوی دادگاه اعالم شد: اعدام به 

خاطر فساد فی االرض.
اولین پرونده رسمی «من هم» در  ایران

پرونده «ک.الف» اولین پرونده رسمی «من  هم» در ایران است که 
به یک حکم در دادگاه رســیده . اینکه این حکم چه تبعاتی برای این 
جریان دارد، ســؤالی است که بسیاری از روز شنبه از خود می پرسند. 
ثمین چراغی، وکیل دادگســتری و فعال حقــوق زنان، در خصوص 
صدور این حکم به «شــرق» می گوید: «ک.الف» اولین متهم رسمی 
جنبــش «می تو» در ایران یا بهتر بگویم جنبــش روایتگری در ایران 
است. بقیه متهمانی هستند که در فضای مجازی متهم شده اند. در 
یک تصویر وســیع تر، آنها در دادگاه اجتماعی که در بســتر «می تو» 
شــکل گرفته، متهم شده اند، اما «ک.الف» اولین نمونه از این جریان 

اســت که به دادگاه قضائی رفته و حکمی دریافت کرده اســت. در 
واقع می توان او را اولین متهم رسمی این جریان دانست.

چراغــی در ادامه می گوید: «روند پرونــده به گونه ای بود که اگر 
بر اســاس همان اتهام اولیه یعنی زنای به عنف پیش می رفت هم 
احتمال اینکه مجازاتش اعدام باشــد وجود داشــت، اما با دخالت 
دادســتانی و تفهیم اتهام امنیتی فساد فی االرض و تغییر صالحیت 
دادگاه، احســاس متناقضی نســبت به صدور حکم اعدام داشتیم. 
راستش من تا همین هفته گذشته هم گمان نمی کردم حکم اعدام 
برای متهم صادر شــود، اما به هر روی این اتفاق رخ داد. حدس ما 
این بود که اگر روند رســیدگی به پرونــده بر مبنای عدالت قضائی و 

تحقیقات درست پیش برود، حکم اعدام باشد».
از ثمین چراغی پرسیدیم چرا در این دو سال تنها پرونده «ک.الف» 
به دادگاه رسید و سایر روایت ها به پرونده قضائی منجر نشد؟ ««ک.

الف» اولین کســی بود که بیش از ۵۰ روایت از او منتشر شد و انتظار 
می رفت با این حجم از روایت ها دســتگاه قضائی هم وارد کار شود؛ 
چون در آن زمان روایت هایی که درباره او منتشر می شد یکدست بود 
و نشــانه های یکسانی در آن وجود داشت. همچنین تعداد روایت ها 
فراوان بود و این شبهه را از بین می برد که این روایت ها ممکن است 

دوشنبه
۲۰ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۲۳

یـادداشـت

مفسد فی االرض و حکم اعدام 

حســب شــنیده ها «ک.الف» به اتهام افســاد فی االرض به 
اعدام محکوم شــده اســت. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسالمی 
چنین تصریح می کند: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت 
علیه تمامیت جســمانی افراد، جرائم علیــه امنیت داخلی یا 
خارجی کشــور، نشــر اکاذیب، اخالل در نظام اقتصادی کشور، 
احــراق و تخریب پخش مواد ســمی و میکروبــی و خطرناک 

یا دایرکردن مراکز فســاد و فحشــا یا معاونت در آنها شود، به 
گونه ای که موجب اخالل شــدید در نظم عمومی کشور، ناامنی 
یا ورود خســارت عمده به تمامیت جســمانی افــراد یا اموال 
عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع 
شود، مفسد فی االرض محسوب و به اعدام محکوم می شود».

در دنبالــه و تبصره ذیل این ماده چنین عنوان شــده اســت 
کــه «هــرگاه دادگاه از مجمــوع ادلــه و شــواهد قصد اخالل 
گســترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خســارت عمده 
یا اشــاعه فســاد یا فحشــا در حد وســیع یا علم به مؤثر بودن 
اقدامــات انجام شــده را احــراز نکند و جرم ارتکابی مشــمول 
مجــازات قانونــی دیگری نباشــد، با توجــه به میــزان نتایج 
زیان بــار جرم، مرتکب بــه حبس تعزیری درجه پنج یا شــش

 محکوم می شود».
از آنجایــی که مفاهیمی مانند «خســارت عمده» یا «در حد 
وســیع» یا «گسترده» تفسیرپذیر هســتند، باید به عنصر معنوی 
مرتکــب در چنین جرائمی دقت شــود؛ بنابراین چنین جرائمی 
می طلبــد کــه قاضی محتــرم آن بــه عنصر معنــوی یا قصد 
متهم دقت کافی را داشــته باشــد. در واقع در اینجا متهم باید 
قصــدش از عمل ارتکابی یکی از نتایج ذکر شــده در دو ویژگی 

مهم باشد.
نخســت اینکه علم و آگاهی داشته باشد که رفتارش ناگزیر 
منجر به آن نتایج خواهد شــد؛ یعنی در هنــگام ارتکاب عمل 
قصد و اراده داشــته باشــد. همچنین آگاه باشــد که عملی که 
انجــام می دهد، چه نتیجــه ای خواهد داشــت؛ بنابراین مقام 
صادر کننــده حکــم در هنگام صدور حکم بایــد یکی از عناصر 
معنوی یعنی خواستن نتیجه، قصد نتیجه یا آگاهی به وقوع آن 
را احراز و اثبات کند. در غیر این صورت اتهام افســاد فی االرض 

متوجه متهم نخواهد شد.
اضافه می کنم که افســاد فی االرض از جملــه جرائم مقید 
اســت. مقید به اخالل شــدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا 
خسارت عمده به تمامیت جسمی افراد یا اشاعه فساد و فحشا 
در حد وســیع. همان طور که عرض کردم، تفســیر «خســارت 
عمده» یا «در حد وســیع» یا «گســترده» بر عهده قاضی است. 
البته خوب اســت که در چنین موارد حساســی قانون شفافیت 
بیشتری برای تعیین این موارد داشته باشد. البته شکی نیست که 
متجاوزان به عنف حتما باید در چارچوب قانون مجازات شوند و 
یکی از فلسفه های این گونه مجازات ها عبرت دیگر قانون شکنان 
اســت. نکته ای که باید در نظر داشــت هر متهمی با هر درجه 
از اتهــام دارای حقوقی اســت که بایــد در نظر گرفته شــود. 
رعایت نکردن دقیق حقوق متهم قطعا در عادالنه بودن احکام 

تأثیر منفی دارد.

شیما قوشــه وکیل پنج نفر از شاکیان «ک.الف» است. او روز شنبه در 
حساب توییتری اش نوشــت که حکم بدوی دادگاه برای متهم صادر 
شــده و مجازات هم «اعدام» است. همین توییت کوتاه واکنش های 
زیادی را به همراه داشت. با خانم قوشه درباره این پرونده و جزئیات 

جدیدش حرف زدیم.
 گمان می کردید که برای یکی از متهمان پرونده «من  هم» در ایران   .

چنین حکمی صادر شود؟
پرونده «ک.الف» اگرچه یکی از پرونده های سلســله روایت های 
افشــاگری های «من  هم» در ایران بود؛ ولی به نظرم به این عنوان در 
دستگاه قضائی ایران بررسی نشد؛ چرا که اساسا در بررسی این پرونده 
به مســئله حقوق شــاکیان خصوصی رسیدگی نشــد. وقتی عنوان 
اتهامی آن از سوی دادگاه افساد فی االرض در نظر گرفته شد، داستان 
کمی فرق کرد و ما از آن زمان می دانســتیم که ممکن اســت حکم 
اعدام هم برای متهم در نظر گرفته شــود. در واقع دادستان به عنوان 
مدعی العموم و برای دفاع نفع جامعه وارد این پرونده شد و حتی به 
شکایت شکات خصوصی در آن مرحله به درستی رسیدگی نکرد؛ اما 
موضوع نفع عمومــی جامعه را در اولویت قرار داد. حتی در دادگاه 
کیفری یک هم وقتی پرونده به عنوان زنای به عنف قرار بود بررســی 
شــود؛ اما عنوان شــد که چون در دادگاه انقالب این پرونده به عنوان 
افساد فی االرض در مرحله بررسی است و عنوان مطرح شده در این 
دادگاه، یعنی زنای به عنف، مقدمه همان افساد فی االرض است، برای 
همین خودش را در معرض قضاوت شکایت شکات خصوصی قرار 
نداد. در واقع به این پرونده در حال حاضر رســیدگی شــده؛ ولی نه با 
موضوعی که شکات به دنبال آن بودند؛ بلکه با موضوعی که دادگاه 
انقالب تعیین کرد. با این مقدمه من حدس می زدم که ممکن است 
کار به اینجا برسد. چون حد چنین جرمی اعدام است. اینکه می گویم 
به شکایت شکات خصوصی رسیدگی نشد، یک نمونه اش این است 
که در روز دادگاه شــاکیان خصوصی به دادگاه راه داده نشدند. بهانه 
این کار کرونا بود؛ ولی از قبل معلوم بود که حداقل من و پنج شاکی 
خصوصی و نمایندگانی از دادســتان و پلیس امنیــت به همراه دو 
قاضی و منشی و همچنین متهم و وکالیش باید حضور داشته باشند 
و می شــد یکی از سالن های دادگاه را برای این  کار در نظر گفت؛ ولی 
چنین نشد و برداشــت من از این مسئله چنین بود که در این پرونده 

قرار است به موضوعی غیر از حق شاکی خصوصی رسیدگی شود.
 در این مدت شــایعاتی درخصوص احتمــال آزادی «ک.الف»   .

شنیده می شد. این ادعاها تا چه میزان درست بود؟
شــایعه نبود. این حــق قانونی متهم اســت. در پرونده هایی که 
مجازات متهم سنگین است، حداکثر زمانی که برای بازداشت موقت 
در نظر گرفته می شود، دو سال است. بیشتر از دو سال نمی تواند باشد. 
برای همین اگر دو سال بازداشت متهم تمام شود، دادگاه وظیفه دارد 
قرار مهم را از بازداشت به وثیقه تغییر دهد. در چنین شرایطی دادگاه 
می تواند مبلغ وثیقه را عدد ســنگینی تعیین کند که متهم نتواند آن 
را تأمین کند و در بازداشــت بدل از وثیقه راهی زندان شــود. یا اینکه 
می تواند عدد وثیقه را به گونه ای تعیین کند که متهم با تأمین آن آزاد 
شــود. این بسته به نظر قاضی و سنگینی جرم متهم دارد؛ ولی آنچه 
در این مدت درباره آزادی آقای «ک.الف» شنیده می شد، شایعه نبود 

و روال قانونی بود.
 واکنش ها به حکم اعدام هم کمــی منفی بود. به خصوص اینکه   .

در این ســال ها جریان های زیادی علیه اعدام در حال فرهنگ سازی 
است. گروهی حتی به شــاکیان بابت اقامه دعوایی که مشخص بود 
حکمش در ایران اعدام است، هم حمله کردند. حتی به خود شما هم 

حمله هایی شد!
از ابتدای ایــن پرونده این موضوع مطرح بــود. از همان روزهای 
نخست حتی به من هم انتقاد می کردند که چرا برای چنین پرونده ای 
اقامه دعوا کرده ام. چه زمانی که اتهام زنای به عنف بود و چه بعدها 
که مشــخص شد دادگاه انقالب موضوع افســاد فی االرض را در نظر 
گفته اســت؛ چون به هر حــال معلوم بود کــه احتماال حکم چنین 
پرونده ای اعدام است. ببینید ما هم با اعدام مخالفیم و معتقدیم باید 
قوانین ایران در این زمینه اصالح شــود. هم من مخالف این موضوع 
هســتم و هم شــاکیان پرونده در بیانیه ای این را اعالم کردند؛ اما ما با 
اقامه این دادخواهی به دنبال دو موضوع بودیم. نخست اینکه جلوی 
ایــن فرد گرفته شــود؛ چرا که از میزان روایت ها مشــخص بود که او 
سال ها مشــغول به این کار بود و باید جایی جلویش گرفته می شد و 
مانع از قربانی شــدن دیگران می شدیم؛ اما اثر ثانویه این ماجرا که در 
اختیار من، شــاکیان و حتی قاضی هم نیست، این است که قانون گذار 
تعیین کرده حد چنین جرمی چنین مجازاتی اســت و الغیر. قطعا ما 

اثر ثانویه را نمی خواستیم؛ ولی اثر ثانویه در نتیجه اثر اولیه گریزناپذیر 
است؛ بنابراین افرادی که نقد می کنند به نظرم به دنبال قربانی نکوهی 
هستند. حتی در این روزها وکیل نکوهی هم کردند. به هر حال اعدام 
نکوهیده اســت و تالش های زیادی برای جایگزینی تنبیه های دیگر با 
آن باید بشود؛ ولی چون اعدام نکوهیده است، کسی نباید دادخواهی 

کند؟
 آیا در فرایند دادرسی کسانی بودند که وقتی فهمیدند ممکن است   .

حکم متهم اعدام باشد، از شکایت صرف نظر کنند؟
بله! برخی از شاکیان وقتی از جریان حکم احتمالی مطلع شدند، 
از دادخواهی صرف نظر کردند. در همان روزهای نخســت گروه های 
زیــادی از شــاکی ها و آزاردیده های این فرد با مــن تماس گرفتند و 
وقتی من جزئیات احتمالی ســرانجام کار را برای شان توضیح دادم، 
از شــکایت صرف نظر کردند. بیشــترین دلیل شــان هم این بود که با 
اعدام مخالف بودند. البته به این موضوع توجه کنید که اگر شــاکی 
خصوصی هم در میان نبود، دادســتان به ماجرا وارد شــده بود و ما 
باز هم در وضعیت کنونی قرار داشتیم؛ چون همان طور که گفتم به 

شکایت شکات خصوصی رسیدگی نشد.
 این مســئله که به شکایت شکات خصوصی رســیدگی نشده، با   .

اعتراض شما همراه بوده؟
این موضوع که دادگاه به جبران خســارات شاکی های خصوصی 
حکم نداده. دادگاه به موادی از عنوان اتهامی زنای به عنف اســتناد 
کــرده و آن را مبنای حکمش قــرار داده؛ ولی به آن بخش که زنای 
به عنف موجب دریافت خسارت از سوی آسیب دیده می شود، توجهی 
نکرده اســت. این موضوعی اســت که مورد اعتراض ما قرار گرفته 

است.
 با این حساب اگر شاکی ها رضایت هم بدهند باز امکان بازگشت   .

حکم وجود ندارد؟
نه! چون حد اســت و حد قابل اسقاط نیست. مگر اینکه در ادامه 
اتفــاق دیگری بیفتد. مثل اینکه متهم توبه کنــد و گرچه آنچه ما در 
دادگاه دیدیــم «ک.الف» کامال از موضع بــاال با همه برخورد می کرد 
و اثری از پشــیمانی و ندامت در او دیده نمی شد؛ ولی حاال باید دید با 
توجه به اینکه جانش در خطر است دست به چنین کاری می زند یا نه!

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

آبکش کردن- فهرســت اعالم- دوستدار ۹- به گیاهان 
بــدون دانه گفتــه می شــود- رواج  دادن ۱۰- تکراری- 
پرتابه ورزشی- باب روز ۱۱- نشانه جمع فارسی- ارتش 
قدیم- گالبی- شکم بند طبی ۱۲- تألیف کننده- دوستی 

مجدد پس از قهر- زندانیان جنگی ۱۳- شرم- داستانی 
طنز نوشــته مهرداد صدقی ۱۴- جدایی ناپذیر- بیماری 
کم خونــی- تظاهر به نیکــوکاری ۱۵- هرگز نشــود- 

رقیبان- تاج افقی: 
 ۱- داســتانی نوشــته جک لنــدن- واژه- صبر و 
شکیبایی ۲- فیلمی مشهور از چارلی چاپلین- موفق 
۳- نوعی انرژی- هنرمند- الزم و ضروری ۴- بیمار- 
امپراتور روم در زمان خسرو پرویز- چوب خوشبو ۵- 
خار- هادی الکتریســیته- صاف و روشن ۶- قطعی 
برای کتاب- شــترمرغ آمریکایی- دست نخورده ۷- 
آسانسور- زادگاه دکتر شــریعتی ۸- درختی با میوه 
تلخ در دوزخ- کاالها- جوانــی ۹- مقاومت متغیر 
سه ســر- شمشــیر بلند ژاپنی ۱۰- گویشی در غرب 
 ایــران- کلفتی- ضرباهنگ ۱۱- رمانی نوشــته رضا 
امیرخانی- پســر رستم در شــاهنامه- غله برافشان 
۱۲- گل ســرخ- تحریک کننــده- داد و فریاد کردن 
۱۳- پنجمین ماه ســریانی- فیلمی از سینمای دفاع 
مقدس ســاخته احمدرضا درویش- نام درختی در 
آسمان هفتم ۱۴- برشته شــده و سوخاری- معادل 
فارسی سبک کوبیســم ۱۵- زیرکی- صبر و تحمل- 

رمان تاریخی شولوخف روسی
عمودی: 

۱- تندرســتی- ترسو- ایســتاده و بی حرکت ۲- 
ســازمان تجارت جهانی- زین و برگ اســب- بارکد 
۳- جایزه اول جشــنواره فیلم فجــر- پدر آذری ۴- 
سمت راســت- دارای فرهنگ خرافی- فرمانروایان 
۵- فرمــان اتومبیــل- واحــدی بــرای  اندازه گیری 
مساحت زمین- روشــنی تصویر- قابلیت ارتجاعی 
دارد ۶- خواب وحشتناک- غیر قابل تغییر- زشت و 
ناپسند ۷- یاری اندر کس نمی بینیم ... را چه شد- از 
تفریحات مهیج در سواحل دریا ۸- پخت برنج بدون 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۲۶۶      طراح: بیژن گورانی
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نادرست باشند». انتشار خبر حکم اعدام با واکنش های منفی زیادی 
همراه بــود. ثمین چراغــی در خصوص این واکنش ها به «شــرق» 
می گوید: «اقدام ایــن ۹ زن از میان همه قربانی های «ک.الف» برای 
شــکایت به چند دلیل مهم بود؛ مهم ترین آن این اســت که به زنان 
آموخت می توانند ســکوت  خود را بشکنند و از آزارهایی که دیده اند 
ســخن بگویند. همچنین باید این پرونده را فتح بابی دید برای اینکه 
درخصوص مجازات اعدام حرف زده شــود و بــرای اصالح آن گام 
برداشته شود. بسیاری از قوانین در دنیا در پی مطرح شدن نمونه های 
خاص تغییر کرده اند و این را هم می توان در همان راستا دید. بسیاری 
از کســانی که شــکایت  کرده اند، امید دارند دستگاه قضائی عدالت 
ترمیمی را جایگزین کند. اما همه اینها به این معنی نیست که ما در 
این پرونده دست به قربانی نکویی بزنیم و آزار دیده ها را شماتت کنیم 
که چرا در این پرونده پا پیش گذاشــته اند. اتفاقا ما باید آزار دیده ها را 
تشویق کنیم که جریان روایتگری را ادامه دهند و امیدوار باشیم که با 

فعالیت های دیگر این قوانین هم تغییر کنند».
در پایان هم از ثمین چراغی پرســیدیم ایــن حکم چه تأثیری بر 
سرنوشــت جریان «من هم» در ایران می گذارد؟ او در پاســخ گفت: 
«االن شــاید زود باشــد که در این باره حرف بزنیم. بیشــتر واکنش ها 
در حال حاضر متأســفانه شــاکی ها و وکیل های آنها را نشانه گرفته 
است. به این ترتیب سعی دارند جریان زنان در ایران را کمی به عقب 
برانند. اما اگر بلند مدت به این ماجرا نگاه کنیم، باید امیدوار باشــیم 
رســمیت یافتن این جریان می تواند اثرات مثبتی داشته باشد. اینکه 
زنان بفهمند که می توانند سکوت شان را بشکنند و روایت های  خود 
را اعالم کنند و حتی آن را برای دادخواهی به دســتگاه قضائی ببرند 

و دستگاه قضائی را وادار به واکنش کنند».

گفت وگو با شیما قوشه، وکیل ۵ نفر از شاکیان پرونده «ک.الف»

از قربانی نکوهی تا وکیل نکوهی

وکیل دادگستری
عبدالصمد خرمشاهی


